
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  300: الشريط رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  300-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:00:32(  ؟ ا,رض على موجودة جھنم نار إن يقول فيمن قولكم ما - 1

  ) 00:06:21(  ؟ به العمل يوجب فھل)  لغيره الحسن إلى يرتقي لعله: (  ا,حاديث من تصححه ما بعض في قولكم - 2

  ) 00:07:00(  ؟.الغزالي محمد المشھور الداعية عقيدة في رأيكم ما - 3

  ) 00:14:45(  ؟ الصرافة عند المعدنية والنقود الورقية النقود بين التفاضل يجوز ھل - 4

 شاكر وأحمد ا,رنؤوط شعيب من كل كتب في الموجود والتصحيح التضعيف في المتمثل الحديثي النقد في نظرتكم ما - 5
  ) 00:26:43(  ؟ وغيرھم البدر بدر أمثال من الناشئين العلم طلبة وبعض

أُ  يده في فحديدته بحديدة نفسه قتل من(  حديث - 6  التأبيد ھذا نوع فما)  أبداً  فيھا مخلداً  خالداً  جھنم نار في بطنه في بھا يتوجَّ
  ) 00:43:49(  ؟ الكفر يقتضي وھل

  ) 00:45:23(  ؟. ذلك إستحل إذا إZ يكفر Z نفسه قاتل أن نأخذ أين من - 7

 أو ، عنده ثقة أنه على يدل فھل حديثه صحح أنه ُوجد ثم تعدي^ً  وZ جرحاً  ا,ئمة أحد فيه يذكر لم السند رجال أحد كان إذا - 8
  ) 00:45:51(  ؟. ضعيف عنده وھو يذكرھما لم شاھد أو آخر طريق بتتبع حديثه صحح لعله يقال

  ) 00:47:53(  ؟. كاملة بركعة تجبر فھل ، الركعة صحة في ركن ھو ما الص^ة في المأموم نسي إذا - 9

  ) 00:50:59. (  الركوع عند إZ يتذكر ولم ناسياً  وھو القيام في التحيات قرأ ومن السؤال ھذا عن ليلى أبي إستفسار -  10

  ) 00:51:52(  ؟ بجنسھا إبدالھا أو الوزن عند فصلھا يجب ھل بالفصوص المرقع الذھب بيع -  11

  ) 00:52:45(  ؟. الزكاة نصاب تكميل في نتاجھا إلى والسائمة الفضة إلى الذھب يضم ھل -  12

 ) 00:56:44(  ؟ الج^لة لفظ أو أجل من الجدران على النبوية أوا,حاديث القرآنية اhيات تعليق حكم ما -  13
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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  



من قال من العلماء إن نار جهنم موجودة يف هذه األرض اليت نعيش عليها وجعلها من متعلقات  :السائل 
ال إن كتاب الفجار لفي ك(( : اإلميان ؛ ألن ظواهر النصوص القرآنية واحلديثية تدل على ذلك كقوله تعاىل 

اكتبوا كتاب ( : وقوله صلى اهللا عليه وآله وسلم  ))ال تفتح لهم أبواب السماء (( : وقوله  ))سجين 

  أقرأ السؤال ؟ )عبدي في سجين وأعيدوه إلى األرض السفلى 
  رض ؟أنا فهمت السؤال بس شو اآلية اليت قرأت أخريا اليت يستدلون ا على أن جهنم يف األ :الشيخ 
ال تفتح (( : وقوله تعاىل  ))كال إن كتاب الفجار لفي سجين (( : نعم ذكروا آيتني ، قوله تعاىل  :السائل 

اكتبوا كتاب عبدي في سجين ( : نعم واحلديث قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم  ))لهم أبواب السماء 

  . )وأعيدوه إلى األرض السفلى 
  ض السفلى يعين جهنم ؟نعم ، طيب أعيدوه إىل األر  :الشيخ 
  .إىل األرض السفلى املقصود ا هذه األرض يعين أرض الدنيا  :السائل 
  .معليش ، ما أجبتين  :الشيخ 
  .نعم إىل جهنم  :السائل 
  يعين الروح يعاد ا إىل جهنم ؟ :الشيخ 
  ...نعم  :السائل 
  ديث نصه مرة أخرى ؟خذ وأعطي معي بارك اهللا فيك  ، أنا فهمت االستدالل ، احل :الشيخ 
  . )اكتبوا كتاب عبدي في سجين وأعيدوه إلى األرض السفلى (  :السائل 
  فعبدي هنا املقصود به هو من كان يف قيد احلياة مث مات أم ماذا املقصود به ؟ :الشيخ 
  .ما يف شك أنه بعد املوت  :السائل 
  يعين أنه مات ودفن ، أليس هذا هو املقصود ؟ :الشيخ 
  .بلى  : السائل
طيب فاملسلم إذا مات وكان من أهل االستقامة فهل هو يف اجلنة ؟ وإذا كان فاسقا أو كافرا هل  :الشيخ 

  هو يف النار ؟ أم هو يعذب يف القرب مبا يأتيه من هليبها ودخاا ونارها ؟
  .الثاين  :السائل 
  .لفساق أو الكفار طيب ، فإذا احلديث ليس له عالقة جبهنم اليت سيصري إليها ا :الشيخ 
  واآلية ؟  :السائل 
  معليش هل انتهينا من احلديث ؟ :الشيخ 



  .نعم  :السائل 
طيب اآلية ما يف اآلية شيء مما حيتجون به إطالقا إال لو كانت اآلية مفسرة فيالسنة ، وقد حاولوا  :الشيخ 

رض السفلى ؛ ألنه هو يتحدث أن يفسروها ذا احلديث ، وهذا احلديث ال يتعرض أبدا لكون جهنم يف األ
عن روح األشقياء أي نعم ؛ فاآليات أو اآليتني اللتان ذكرما ليس فيهما أي إشعار أبدا بأن جهنم هي يف 

يوم تبدل (( : األرض ولو أا األرض السابعة ؛ مث حنن البد أن نستحضر بعض النصوص اليت تقول 

فهذه األرض اليت ذكرت يف هذا احلديث مهما  ))لقهار األرض غير األرض والسموات وبرزوا هللا الواحد ا
أرادوا ا فهي ستتبدل ، طيب فإذا كيف يستدل بذلك على أا مقر جهنم ؟ مث األرضني السبع اليت جاء 

يعين بعضها فوق بعض ، فهي يف  )ومن األرض مثلهن ( : ذكرها يف األحاديث الصحيحة فهي كما قال 
فاألرض يف احلدود  ))م نقول لجهنم هل امتألت وتقول هل من مزيد يو (( اعتقادي ذرة من جهنم 

املعروفة اليوم جغرافيا واملعروف بالنسبة للسنة أو للشريعة أا طبقات بعضها فوق بعض ، نظريا ال ميكن أن 
ال ميكن  ))يوم تبدل األرض غير األرض (( تكون هي مقر جهنم ؛ فإذا أضفنا هذه إىل احلقيقة السابقة 

تكون األرض هي مقر جهنم ، ولذلك خنرج بنتيجة وهي أنه ليس فقط ال جيب اعتقاد هذه العقيدة بل  أن
  ال جيوز اعتقادها ألا غري قائمة على دليل شرعي ملزم ولو حبديث صحيح آحادي ؛ واضح ؟

  . واضح ؛ طيب ومن جعلها من متعلقات اإلميان بناء على ظواهر اآليات ؟  :السائل 
  

شيخ قولكم يف بعض ما خترجه عندما حتكم عليه تقول لعله يرتقي إىل درجة احلسن لغريه ، فهل  :السائل 
  يوجب العمل ؟

على حسب االطمئنان النفسي ، إذا كان املؤلف التعبان العيان يقول لعل فغريه ما عنده هذا  :الشيخ 
  .الشعور مطلقا 

  .ليل يف أول اجللسة يا شيخنا هذا يلتقي مع الذي تفضلت به قبل ق: احلليب 
  .أحسنت أي نعم  :الشيخ 
ما هي نظرتكم حنو الداعية املشهور حممد الغزايل من الناحية العقائدية واملنهجية ؟ وهل لكم ردود  :السائل 

  عليه أو تنون ذلك ؟
هذه حيرص على أخذ جواب صاحبنا كل احلرص ؛ ألننا كنا جنيبه بأن املسألة حتتاج إىل جلسة  :الشيخ 

صة ، أنا أعرف الغزايل قبل أن يثور الثوار عليه وأنه كان منحرفا عن السنة من يوم كتب مقدمة الطبعة خا
الرابعة لكتابه فقه السرية وذكر هناك منهجه يف االعتماد على أحاديث الرسول عليه السالم سواء ما كان 



زلة فهو ال يقيم وزنا جلهود أئمة منها متعلقا بالسرية أو بغريها ، وهو ينهج يف ذلك منهج أسالفه املعت
احلديث مطلقا ، فهو بشطبة قلم يضرب على حديث متفق على صحته وبصيحه من حنجرته يصحح 

إذا حاججكم " حديثا ال يصح عند علماء احلديث ؛ وهلذا يعجبين ما روي عن عمر بن اخلطاب من قوله 
احلقيقة أنا أحلظ  "القرآن أو تبني القرآن أهل األهواء بالقرآن فحاججوهم بالسنة فإن السنة تقضي على 

على مر السنني الطويلة والقرون العديدة أن علماء املسلمني يف الغالب ما اهتموا بدراسة احلديث لصعوبة 
أمره ووعورة طريقه بالنسبة للعلوم األخرى ، فاستعصبوا هذا العلم فعدلوا عنه إىل األقيسة واآلراء وكان ذلك 

ة يف تفرق األمة وخروج الكثري منها ولو يف بعض املسائل الشرعية عن السنة احملمدية ، من األسباب القوي
وهذا يتجلى اليوم يف كتابات الكتاب املعاصرين ال يعنون أبدا بدراسة السنة ألن دراستها ستأخذ منهم وقتا 

كما يريدون مبثل ما وجهدا طويال وطويال ال يفسح هلم اال أن يصبحوا مشهورين يف اتمع اإلسالمي  
يكتبون من مقاالت طنانة رنانة ؛ ألن علم احلديث يتطلب أن ينطوي اإلنسان على نفسه منكبا على دارسة  
كتب سلفه ليال وارا وبعد لئي وزمن طويل ميكن أن يقتطف مثار تعبه وسهره يف لياليه ؛ فهذا الرجل هو 

ح ، ويضعف ما يشاء ولو كان صحيحا بل ولو كان على طريقة املعتزلة يصحح ما يشاء ولو كان غري صحي
متواترا ؛ ألنه ال علم عنده بالسنة ، وهذا ليس منفردا هو به دون الكتاب اآلخرين ولكنه هو متيز عليهم 
باجلرأة اليت قد يسميها بعضهم باجلرأة األدبية وهي ليست من األدب بسبيل ، فهو يكتب وال خيجل وال 

جل أن يقول مثال أنا تراجعت مثال عن االشرتاكية ، فهو كان ميجد ا قدميا مث خيشى وال خياف ، مث ال خي
تبني له زغلها وضالهلا فيقول أنا تراجعت عنها يف هذا العصر أو يف هذا الزمن ، وميكن أن يعود إليها ، اهللا 

فأنت تذكر مثال يف أعلم ؛ ألنه ما عنده ضوابط وال عنده قواعد شرعية حتصره يف جمال ويف سوءا السبيل ؛ 
املقدمة ملا ضعف احلديث املتفق عليه حديث ابن عمر أن الرسول عليه السالم أغار على بين املصطلق 
فأنكر هذا قال ألن هذا بأن األدلة الشرعية أن الرسول ما حيارب يعين قوما إال بعد أن يبلغهم الدعوة الدعوة 

ديث الذي أنكره ليس فيه إنكار أن الرسول عليه الصحيحة ؛ لكن ما بين عليها غري صحيح ؛ ألن احل
( السالم أغار عليهم ومل يكن قد أبلغهم الدعوة أو دعاهم إليها ، كذلك والعكس من ذلك صحح حديث 

  تذكر احلديث ؟ ) ...أحبوني لثالث 
  .نعم  :السائل 
 صحيح تراه ويقول وإن ضعفه الشيخ األلباين لكن أنا أرى أنه صحيح ؛ طيب هل كل معىن :الشيخ 

ضروري يكون الرسول عليه السالم تكلم به ؟ حينئذ كل اِحلكم حىت احلكم الشعرية ينبغي أن تنسبها إىل 
فالشاهد أنه اشتط أخريا يف هذا  ))وما هو بقول شاعر (( : الرسول عليه السالم ، واهللا يصفه بقوله 

ب األمثلة اليت تكشف القناع عن حقيقة أمره الكتاب الذي يعين أثار البلبلة والغوراء جتاهه ، اشتط يف ضر 



ال يقيم وزنا من جهة ، مث ال يقيم وزنا ألقوال العلماء إذا خالفت هواه ، والعكس بالعكس ، إذا وجد  ...
هوى عند شخص واحد من األئمة تشبث به واختذه له دينا ولو كان بطريق تضعيف حديث صحيح ، اتفق 

املعازف مثال ، وهكذا نقول بالنسبة هلذا الرجل ؛ أما الرد التفصيلي علماء احلديث على تصحيحه كحديث 
على الكتاب فلعل بعض إخواننا عندكم ويف غري بالدكم قد قام بشيء من ذلك ؛ هذا ما حيضرين اآلن من 

  .غريه . الكالم حول الغزايل هذا 
  

صرافة مثل أعطيك عشر رياالت ورقية هل جيوز التفاضل بني النقود الورقية والنقود املعدنية يف ال :السائل 
  وتعطيين تسعة رياالت معدنية ؟

  ال ؛ ألن الرياالت هذه أوال حنن ال نعرف اآلن يف نقود معدنية ، هل عندكم يف نقود معدنية ؟ :الشيخ 
  .نعم مثل عندكم  :السائل 
  يعين مش فضة يعين :الشيخ 
  .ليست فضة وإمنا معدن  :السائل 

شر قروش عندنا والشلن ، هم عندهم  أو نصف  مثل مخس قروش وعشرة قروش مثل الع: سائل آخر 
  .مثل الريال يلي هي مصنوعة من املعدن أوالورق 

  .معدن أي مثل معدننا مش ورق يعين مش فضة  :الشيخ 
  .ورق ورق  :السائل 
ها لكن أنا أسأل عن الفكة كما غري الورق أعرفه يعين  العملة السعودية الورقية  مثل األردنية وغري  :الشيخ 

  تقولون ؟
  .الفكة ليست من الفضة ما أظنها فضة  :السائل 
نعم ليست فضة ، هذا الذي أحتقق منه ، أي نعم ؛ فنحن نريد أن ننظر للعملة الورقية هي يف  :الشيخ 

ر هلا من الذهب ؛ األصل ليس هلا قيمة ذاتية كما نقول دائما إمنا قيمتها اعتبارية مبا هو مفروض أنه مدخ
طيب وحنن نعرف من الشرع أنه إذا اختلفت األصناف جاز التفاضل فيها ، فإذا كانت العملة املعدنية كما 

  .ذكرت آنفا هي يعين من املعدن فال أرى منعا يف الصورة اليت سألت عنها 
  ما حتمل بناء على تقوم به هذه النقود بناء على أصلها ؟ :السائل 
ذهب قلنا ، طيب فلو أردنا ليش أنا سألت هي فضة مثال ، نفرتض أن هذه العملة املعدنية أصلها  :الشيخ 

  فضة والعملة الورقية ذهب ، أال جيوز التفاضل بينهما ؟
  .جيوز  نعم  :السائل 



طيب فكون هذه العملة معدن غري فضي فهو جائز من باب أوىل ؛ فلماذا اآلن التقوم ألنه إذا  :الشيخ 
لتقومي هنا مل جيز املفاضلة بني املقوم يلي هي العملة الورقية وبني العملة الفضية ، ما أقول اآلن جلأت إىل ا

املعدنية ألنه أنا انتقلت من املعدن املطلق إىل املعدن اخلاص وهو الفضة للتذكري مبا جاء يف السنة من أنه إذا 
  اختلف األصناف فبيعوا كيف شئتم ؛ واضح أظن اجلواب ؟

  .نعم  :السائل 
  شيخنا شو السبب يعين الصرف أنه يفك عشر  بتسع  شو سببه هذا وملاذا ؟: أبو ليلى 
اختالف العملة ، أنا ضربت اآلن مثال بالفضة وأنا أقول إنه من أسباب وقوع الناس اليوم يف  :الشيخ 

عينا ألنه لو كان املعدنني هذين املعامالت الربوية هو ارتفاع العملة الذهبية عينا وارتفاع العملة الفضية 
يتداوهلا الناس بينهم فالتفاضل بينهما جائز شرعا ؛ فسؤالك شو السبب ؟ ألن الشرع فرق بني هذا وهذا ؛ 
فأنت ال جيوز أن تشرتي ذهب بذهب متفاضال ، لكن جيوز أن تشرتي ذهب بفضة متفاضال ؛ ال جيوز 

صاعني من متر رديئ ، هذا متر وهذا متر ، هذا أجود من مثال أن تشرتي مثال متر جيد صاع من متر جيد ب
ذلك فما بيجوز أن تشرتي بالتفاضل مادام اجلنس أيش ؟ موحد واحد ؛ لكن الطريقة كما جاء يف حديث 

كذلك إذا كان اإلنسان له هدف بشراء   )بع الردئ واشتر الجيد ( : بالل عن الرسول عليه السالم قال له 
عندك مانع أنك أيش ؟ تشرتي الذهب بالفضة ولو مع التفاضل أو بالعكس ،  معدن من معني ، ما يف

تشرتي الفضة بالذهب ولو مفاضلة مبعىن األستاذ هنا سؤال قال لو رجعنا إىل القيمة لو فرضناه اللرية الذهبية 
 ، نفرتضه كل العثمانية أو السعودية اليوم تساوي مثال مثال مائة  سعودي ، الريال السعودي الورقي مثال

 يساوي  فضي ، حنن أدركنا يف سوريا لرية سورية فضية وأدركنا ايدي الرتكي العثماين ، وكذلك أقسام 
منه يسمى أبو املائة وبرغوت صغري كله فضة فنفرتض أن اللرية الذهبية السعودية قيمتها مائة  فضي ، 

ة  ورقي ، اآلن تبع الورق نرتكها جانبا ، افرتضنا أن الدينار هذه املائة  فضي يقابله اليوم مثال مائ
الذهيب السعودي قيمته مائة  فضي بيجوز أنت تشرتيه مبائة وواحد أو بتسع وتسعني ، ملاذا ؟ اختلف 

  اجلنس ؛ واضح هنا ؟
  .نعم يا شيخ : أبو ليلى 
رتي ا من الذهب ما شئت مع التفاضل ؛ طيب ، اآلن هنا لو كان يف عملة فضية تستطيع أن تش :الشيخ 

املشكلة اليت حنن دائما نتحدثكم ا إن العملة الورقية هي عملة ذهبية يف األصل مقدر هلا ، فأنت تشرتي 
  .اآلن الذهب بالذهب ، هنا يأيت املشكلة لكن ملا كان السؤال الشراء بالقروش املعدنية فهي كالفضة 

ا أخذت اجلواب من ناحية لو ال أطرح عليه السؤال لعله شيخنا إنه مثال أبيع أستاذي لعله أنا م: أبو ليلى 
هذا العشر رياالت ورقية بيأخذه بتسع رياالت ميكن هلدف استعمال اهلاتف ألن اهلواتف عندهم يف 



  .السعودية على املاّدة 
  اهلاتف ؟ :الشيخ 

  .نعم اهلاتف : أبو ليلى 
  شو دخل اهلاتف باملوضوع ؟ :الشيخ 

  آه ، شيخنا من الناحية النقدية ، اآلن ملا اشرتي العشر رياالت بتسعة ما هي النية من وراء هذا ؟: أبو ليلى 
  أنت ملاذا وضعت اهلاتف يف املوضوع ؟ :الشيخ 

  .ألنه ممكن وجود املادة النقدية تستعمل للهاتف : أبو ليلى 
  هل تستعمل لشيء ثاين ؟ :الشيخ 

  .نعم تستعمل : أبو ليلى 
  .طيب ، أترك األمثلة يا أخي خلينا يف املوضوع  :الشيخ 

شيخنا مثال هذا الرجل معه اآلن  سعودي بده يشرتي شيء من هذا احملل بريال نقدي يلي هو : أبو ليلى 
املعدين أو الورقي يشرتي ، أما باهلاتف ال يستطيع أن يتصل إال باملعدين من خزائن التليفونات املوجودة يف 

  ارع ، فهل ممكن أنه يشرتي التسع رياالت معدنية بعشرة ورقية ؟الشو 
طيب شو حكينا حنن ؟ اآلن أنت رجعت عن سؤالك األول ، عم تسألين نفس السؤال الذي  :الشيخ 

  .أجبنا عنه ، ميكن ؟ نعم ميكن 
الريال هو الريال نعم ، عن هذا أسأل ، أنا شيخنا من سؤالك أنه جيوز وأنا بقول ليش ألنه مثال : أبو ليلى 

  ؟
  .شيخنا هو كرر السؤال لعله ما فهم مثال : احلليب 

فيه شيخ ، شيخ الشيء يلي دخل على أبو ليلى دخل علي ، قبل فرتة كان عندنا أخونا عبد : سائل آخر 
  .اهللا السعودي سأل نفس السؤال ، فالشيخ قال ال جيوز إال لضرورة وتقدر الضرورة بقدرها 

  .ن ال جيوز صرف العملة الورقية بالعملة الورقية ال ، لك :الشيخ 
  .من املعدن : سائل آخر 

  .ال ، ال ما جاب سرية املعدن أبدا : احلليب 
  .ال ، أبدا ، ال ، ال  :الشيخ 

  طيب ليش أبو ليلى جاب سرية اهلاتف ؟: سائل آخر 
قية بعملة ورقية فيها تفاضل كل ال ، ال ، معليش دخل لس حنن ملا نفيت املشكلة إن شراء عملة ور  :الشيخ 

  .عملة ورقية هلا نسبة مقدرة من الذهب وقلنا مرارا وتكرارا عم تنزل وتطلع 



  .ال ، يا شيخي هذا السؤال كان يومها بالعملة ورق آخر مبعدن : سائل آخر 
  .ال ، هذا أول سؤال يأيت ذا الوضوح  :الشيخ 

  .هللا أنا متذكر يا أبا عبد ا: الشيخ علي احلليب 
  .طيب جنيب الشريط : أبو عبد اهللا 

  .شيخنا أنا يلي فهمته منك من البحث يلي أنت شرحته : أبو ليلى 
   ...يا أخي فليكن كذلك ، ها تبنا إىل اهللا  :الشيخ 

  .جبوز نفهم اآلن : سائل آخر 
  .إذا كان يف احلدود هذا  :الشيخ 

  آه يعين عشر  ورق بتسعة معدن ؟: سائل آخر 
  .آه  :شيخ ال

  .للقيم املقدر هلا شيخنا من الذهب والفضة : أبو ليلى 
حنن عم نقول اآلن ، جبنا لكم مثال بالذهب والفضة عندنا عملة ذهبية عني وعندنا عملة فضية  :الشيخ 

  عني جبوز املفاضلة أم ال ؟
  .جبوز  :السائل 
  طيب جبوز هل عندكم شك يف هذه ؟ :الشيخ 
  .ال  :السائل 
طيب نأيت اآلن بدل العملة الفضية عندنا عملة معدنية بقولوا عنها جنل ، حناس ، حديد ، إىل  :الشيخ 

  آخره ؛ طيب فما دام اختلف اجلنس عندنا عملة ورقية هي عملة ذهبية مقدر هلا صح أم ال ؟
  .صح  :السائل 
  جاز ؟ طيب العملة الذهبية عم نشرتيها مباذا ؟ بالفضة ، جاز التفاضل أم ما :الشيخ 
  .جاز  :السائل 
طيب ما عندنا فضة عندنا جنل ، عندنا حديد جبوز التفاضل أم ال ؟ جيوز ، قلت أنا آنفا األستاذ  :الشيخ 

هنا من باب أوىل ؛ ألنه اختلف الصنفان شايف ؛ لكن عملة ورقية بعملة ورقية يلي انبح صوتنا وحنن نكرر 
لنا امسح يل يا أخي ال ميكن إال للضرورة ألنه يأيت الرجل السعودي فيها أن هذا ما جيوز إال للضرورة ولطاملا ق

عنده عملة سعودية بده يشرتي بضائع بده يشرتي بصل بقدونس ال يستطيع ، إذا بده يصرف ؛ لكن يقعد  
كما يفعلون التجار اليوم ، نزلت العملة اللبنانية ركضوا اشرتوها حتسن الوضع شويه بلبنان عرضوها يف 

وكذلك العراق وسوريا صار هكذا ، عملة بعملة ورق بورق ، هذا يلي كنا دائما ندندن حوهلا أن السوق ؛ 



هذا ما جيوز املتاجرة ا إال صرف للضرورة ؛ أما واهللا أنا ما أذكر أنه وجه إّيل سؤال ذا التحديد إطالقا إال 
  .هذه املرة ، نعم غريه 

  .أنا مع شيخي : احلليب 
  

يف النقد احلديثي املتمثل بالتصحيح والتحسني والتضعيف املوجود يف حتقيقات كل من نظرتكم  :السائل 
شعيب وأمحد شاكر وعبد العزيز بن باز وعن بعض طلبة العلم الناشئني الذين برزت هلم مؤلفات وحتقيقات  

  كمثال عبد اهللا بن يوسف وبدر البدر وغريمها ؟
  .أعد أول الكالم  :الشيخ 
  ...يف النقد احلديثي املتمثل بالتصحيح نظرتكم  :السائل 
ميكن أخذ اجلواب مما سبق من الكالم آنفا حينما ذكرنا أن هذا العلم حيتاج إىل أن يتمكن فيه  :الشيخ 

  اإلنسان مع الزمن ؛ هل تذكر هذا البحث ؟
  .نعم  :السائل 
له بعض اجتهادات ال  لكن يستثىن منه أمحد شاكر ، فهو شيخ يف هذه الصناعة بالشك ولكنه :الشيخ 

نراه مصيبا يف ذلك وبعض هذا البعض من اجتهاداته كنت أنا واقعا فيه ، وما العهد عنك ببعيد فيما يتعلق 
باالعتداد بتوثيقات ابن حبان ، فهو مات رمحه اهللا وال يزال واثقا ومعتدا بتوثيق ابن حبان وكما يقولون 

الدوافع اليت دفعتين وأنا شاب يومئذ أن أتقبل دعوة عرضت الشيء بالشيء يذكر ، كان من مجلة احلوافز و 
علي ألكون مرشدا للفوج السعودي الفلسطيين حينما رجعوا من هناك من فلسطني ، كانت أفواج كما تعلم 
من الدول العربية لكن مع األسف رجعوا خبفي حنني ؛ فكان يوجد هناك حنو أربعمائة جندي سعودي 

فكانت الدولة السعودية اتفقت يومئذ مع الدولة السورية على تشكيل أو تأليف  اجلنسية مقيمني يف سوريا
فوج سعودي جياهد يف فلسطني مع اجليش السوري وعلى هذا الفوج رئيس أو قائد سعودي ، وكان هذا 

 مقبول القائد امسه فهد املارك ، باألول كنا نعرف امسه املارق ، والظاهر أنه انتبه بعد لئي بأن هذا االسم غري
شرعا فبدل القاف إىل الكاف فصار امسه فهد املارك ؛ فهذا كان طالب علم يف مدرسة التوحيد يف الطائف 
اليت كان يدرس فيها الشيخ جت بطار رمحه اهللا ، فبعد أن انتهت القضية إىل ما انتهت إليه ورجعت 

ودي بالرجوع إىل الرياض للسالم على اجليوش العربية كل إىل بلدها ، صدر هذا األمر إىل هذا الفوج السع
  ...امللك فيصل يومئذ رمحه اهللا ، ملا فهد هذا كان من طالب العلم 

  سعود أم فيصل ؟ :السائل 
سعود واهللا ، سعود ؛ ملا كان فهد هذا عنده شيء من التدين رغب بأن يستصحب معه مرشدا هلذا  :الشيخ 



الرب ، بعد تفاصيل نطويها اآلن وقع اختياره على األلباين ، الفوج ألنه سيعود من دمشق إىل الرياض بطريق 
فسافرت مع الفوج ، فهنا يأيت كالمي السابق ، كان من احلوافر اليت دفعتين للسفر يف الرب وسيارة جيش يعين 
سيارات شحن وتعرضنا يف هذا املشوار  احلقيقة للموت عطشا ، يف قصة طويلة أيضا لسنا اآلن يف صددها 

إىل آخره ؛ كان رغبيت أن ألتقي مع الشيخ أمحد  ...م وصلنا بالسالم إىل الرياض وقابلنا امللك سعود ؛ امله
  .شاكر ومع الشيخ حامد  وكان ذلك 

  يعين كانوا يف الرياض ؟ :السائل 
أينما وجدوا أنا أعرف من أخبارهم أم حيجون كل سنة ، والظاهر هذا كان على نفقة امللك يعين  :الشيخ 

فالذي وقع أنين التقيت مع الشيخ حامد والشيخ أمحد أيضا كل يف الفندق الذي كانا نازال فيه يف مكة ؛ ، 
فلما لقيت الشيخ أمحد جئته يف فندق هناك واهللا نسيت امسه ، شربة أو غري هيك شيء على اسم بعض 

  ...دمشق  الفنادق يف مصر ؛ املهم أول ما سلمت عليه وجلست قلت له أنا طالب علم جئت من
  أمحد شاكر أم حامد ؟ :السائل 
أمحد شاكر ، جئت بقصد اللقاء والتعرف بكم واالستفادة من علمكم إىل آخره ، ففاجئين الرجل  :الشيخ 

فما عنده استعداد ، فجلسنا قليال مث انصرفنا بعد ذلك  "مداميت مريضة " ، هكذا قال يل باللغة املصرية 
ملدينة فعلمت أن الشيخ أمحد أيضا نازل يف فندق هناك ، فذهبت إليه ، سافرت من مكة بعد احلج إىل ا

واخلالصة جلسنا مدة ال بأس فيها معه وآثرت موضوع توثيقه البن حبان ، توثيقه لتوثيق ابن حبان فأسفت 
رة ، يف احلقيقة أنه مل يكن عنده رحابة الصدر للمناقشة واألخذ والرد كما هي طبيعة أهل العلم يعين فثار ثو 

عنرتية قال كيف حنن ما بدنا نثق بكالم العلماء ؟ قلت له بس الشيخ أمحد بن حجر العسقالين يف مقدمة 
يذكر منهجه ومسلك ابن حبان يف التوثيق وأنه قائم على توثيق اهولني  "لسان امليزان " اللسان على امليزان 

ألخذ واملناقشة معه إطالقا ، كذلك مثال هو يعتد عند العلماء اآلخرين ؛ فثار تلك الثورة وما أفسح جماال ل
وال يلتفت لعنعنته مطلقا ، يصحح حديث ابن هليعة مطلقا وهو فيه  "حممد بن اسحاق " بابن اسحاق 

تفصيل كما هو معروف يف ترمجته وهكذا ؛ لكن الرجل ناضج يف هذا العلم وله آراءه واجتهاده ؛ أما 
لم وإمنا هم ناشئون ، واألمثلة يف هذا اال احلقيقة تتكاثر وتتعدد لكن اآلخرون فليسوا شيوخا يف هذا الع

  الشيء بالشيء يذكر مبناسبة أخونا بدر شو له كتاب هو ؟
  .الدعوات : احلليب 
  .أيوه ، الدعوات أحسنت  :الشيخ 
  .هذا هو موجود هنا : احلليب 
  أين هو ؟ يبجث حول حديث يلي رسالته مؤلفة حوهلا ؟ :الشيخ 



  ..نعم اللهم أسألك حبق : احلليب 
أيوه ، حبق السائلني عليك وحبق ممشاي ، ذاكره وخمرجه يف مكان وأحال يف التحقيق إىل كتايب  :الشيخ 

سلسلة األحاديث الضعيفة وأثىن يعين على املوضوع هناك ؛ لكن انتبهت لشيء وهو موضع الشاهد اآلن ال 
هل تعرفه هل تذكره ؟ وهو كما تعلم من  )ق السائلين عليك اللهم بح( حلظة شوية حديث أيب سعيد يف 

  .طريق عطية العويف 
  .نعم  :السائل 
هو شو بقول ؟ قلت فإسناده ضعيف وعطية مدلس وقد عنعن يف إسناده هذا وقع فيه كثريون من  :الشيخ 

مما يدل إما على املعاصرين من مجلتهم ابن بلدكم يف الرياض امساعيل األنصاري فكتب حول هذه العنعنة 
غفلته أو تغافله ؛ صاحبنا وقع يف هذه الغفلة أيضا حيث قال بعد قوله وعطية مدلس وقد عنعن يف إسناده 
، ويراجع الكالم يف إسناد هذا احلديث وطرقه سلسلة األحاديث الضعيفة جزء صفحة وقد استوىف الشيخ 

ه ؛ حنن بينا هناك أن العنعنة هنا ال يفيد فيها التصريح األلباين حفظه اهللا الكالم عليها مبا ال مزيد عليه فراجع
بالتحديث ، شوف شو قال يف حديث آخر ، شوف يا أبو احلارث ، حديث  ستة وأربعني كان النيب صلى 

إىل  ...اهللا عليه وآله وسلم إذا أصبح وطلع الشمس قال احلمد هللا الذي جللنا اليوم بعافته وجاء بالشمس 
كذلك عطية العويف وهو مدلس ومل يصرح بالسماع من أيب سعيد اخلدري ، ما أدري لعلك   آخره ؛ أقول وفيه

عندك فكره عن هذه النقطة بالذات عن نوعية تدليس عطية ، تدليس عطية هو من نوع تدليس الشيوخ 
وليس تدليس اإلسناد مبعىن إذا صرح بالتحديث خلص زالت الشبهة ؛ فإمساعيل األنصاري يف رسالته 

  نتصار لعلك وقفت عليها ؟اال
  .ال  :السائل 
االنتصار " ما وقفت عليها ؟ وكيف جندي من ينتصر حملمد بن عبد الوهاب ، الزم تكون عندك  :الشيخ 

  . "للشيخ حممد بن عبد الوهاب على األلباين 
  .مسعت ا لكن ما قرأا ، ما سنحت يل الفرصة لقراءا  :السائل 
ولكنه صرح بالتحديث ، فقال يف رواية ذكرها  "صحيح هو مدلس " ندن بأنه الشاهد هناك يد :الشيخ 

حدثين أبو سعيد ؛ لكن عنعنة عطية هو من نوع عنعنة من نوع تدليس يف أمساء الشيوخ فهو لو قال حدثين 
أبو سعيد فهو يعين أبو سعيد الكليب ، الكليب الكذاب الوضاع ، كان هو يكنيه بأيب سعيد ؛ فإذا قال 

ثين أبو سعيد يوهم الناس بأنه أبو سعيد اخلدري وهو يعين الكليب ؛ فهذا ال يفيد فيه أنه قال حدثين حد
  فالن ؛ أظن واضح هذا ؟

  .نعم  :السائل 



صاحبنا بدر من إخواننا السلفيني الطيبني وغريه كثري وكثري جدا ال ينتبهون إىل هذه الدقائق ألن  :الشيخ 
األذهان هو العنعنة إذا انتفت وصرح بالتحديث زالت العلة ، هذا نوع ليس من  التدليس الشائع واملستقر يف

ذاك النوع ؛ فلهذا أقول أنا إن الذين هم اآلن يف الساحة كلهم أو على األقل جلهم ناشئون يعين ليسوا 
 متمرسني ويرجى هلم املستقبل اجليد إن شاء اهللا ، وبعض من مسيت يعرف جارك اآلن باجلنب كيف كان

يعتمد على كتب األلباين ويأخذ منها ويأخذ خالصات مث هو ليس له اجتهادات معروفة بارزة وكثريا ما 
  جيتهد فيخطئ واهللا املستعان ؛ غري أيش عندك ؟

ذكرمت من الناشئني ، طبعا قبل الناشئني ذكرمت أمحد شاكر مث ذكرمت الناشئني وحنن ذكرنا الشيخ عبد  :السائل 
  ا أدري رأيكم ؟العزيز بن باز ، م

إىل آخره ؛ لكن ليس يف هذا اال ألنه ظرفه  ...عبد العزيز بن باز شيخ فاضل وهو صاحبنا قدميا  :الشيخ 
ووضعه ما يساعده أن جيول يف الكتب مث أنا أقول كلمة عامة وال تؤاخذين إخواننا النجديني فاقوا أخريا على 

اك يف التاريخ النجدي علماء برزوا يف علم احلديث ، علم احلديث ، وحسبك أنه مع األسف ال يوجد هن
والفيئة اآلن بال شك وهذا من فضل الشيوخ أم فاءوا مع الشباب إىل علم احلديث لكن بعد لئّي وبعد 
زمن طويل ، فما يتمكنوا اآلن هم من التحقيق والتصحيح والتضعيف ألنه قد فام الركب ، هذا رأيي وإذا  

  . معها كان عندك مالحظة نس
  

من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده ( : قوله عليه الصالة والسالم كما يف صحيح مسلم  :السائل 

احلديث ؛ فما نوع هذا التأبيد  )بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا " أي يطعن " يتوجأ 
  وهل يقتضي الكفر ؟ 

االنتحار فهو كما جاء يف احلديث خالدا خملدا فيها ، نعم ، ظاهر احلديث أن هذا فيمن يستحل  :الشيخ 
والكفر عندنا قسمان كما يقول أهل العلم والتحقيق ، كفر اعتقادي وكفر عملي ؛ فمن فعل فعل الكفار 
واعرتف خبطأه هذا الفعل آمن بأنه خطأ اتباعا للشرع ولكنه غلبه اهلوى وغلبته النفس األمارة بالسوء فكفره 

إذا اقرتن به االستحالل القليب فهو الكفر االعتقادي وبه خيرج املسلم من امللة ، فمثل هذا  كفر عملي ؛ أما
  .حيمل على من كان كفره كفرا اعتقاديا ألنه ال خيلد يف النار إال من كان كافرا مشركا باهللا تبارك وتعاىل 

  احلديث يعين ؟ طيب يا شيخ من أين نأخذ االستحالل يعين إذا استحل ذلك من ظاهر :السائل 
وبني وصف  ))إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء (( من اآلية الكرمية  :الشيخ 

  ...هذه العقوبة ألنه ال خيلد يف النار من كان يف قلبه مثقال ذرة من إميان 
  



ن أحد األئمة صحح إذا كان أحد رجال السند مل يذكر فيه األئمة جرحا وال تعديال مث وجد أ :السائل 
حديثه فهل يدل على أنه ثقة عنده أو يقال لعله صحح احلديث باعتبار طريق آخر أو شاهد مل يذكرمها 

  وهو عنده ضعيف وهذا احتمال وارد وإذا ورد االحتمال بطل االستدالل بكونه ثقة ؟
بالتمكن يف هذا العلم هذا هو اجلواب الصحيح إال بالنسبة ألفراد من األئمة الذين نشهد هلم  :الشيخ 

فتصحيحهم يؤدي إىل أحد شيئني على األقل إما أن يكون قد صحح احلديث لذاته وإما أن يكون صححه 
لشواهد واعتبارات له ؛ فالثقة بالتصريح هنا على االحتمالني تقوم لكن ليس بالنسبة لكل مصحح من 

  علماء احلديث ؛ واضح هذا االستثناء ؟
  .نعم طيب  :السائل 

لكن هذه الثقة مقلقلة فيما إذا أردنا أن نأخذ منها توثيق الراوي الذي جاء وصفه يف السؤال بأن  :شيخ ال
أحدا مل يوثقه لكن صحح حديثه من إمام لنقل اآلن معترب تصحيحه ؛ فحينئذ نقف عند هذا التصحيح 

  .ثقه لذاته وإمنا لغريه للحديث فنثق باحلديث وال نثق بتوثيقه لراوي هذا احلديث ألنه حيتمل أنه ما و 
  

إذا نسي املأموم يف الصالة ما هو شرط يف صحة الركعة كالفاحتة أو الركوع أو السجود ، فهل جترب  :السائل 
  بركعة كاملة أو يكفي سجود السهو ؟

ال ، البد من جربها إذا كان باستطاعته أن يعود إىل الركن املنسي إىل السجود أو الركوع عاد إىل  :الشيخ 
  .ذلك مث تابع الصالة 

شيخنا كنا مرة سألناكم أستاذي حول حادثة حصلت يف مسجدنا مسجد عمر ، بعض األئمة : احلليب 
استعجل يف القراءة فنصف يلي يف املسجد أو كثري منهم ما تيسر هلم أن يكملوا الفاحتة مع أم معه من 

ستاذي يعين أجبت يومها بأن اإلمام ضامن هلم أول الصالة ومن أول ركعة فركعوا ومل يتموا الفاحتة فكنت أ
فهو يضمن هلم ويعين مثل هذا أو يعين صورة أخرى ، أرجوا اجلواب عنها ، إنسان سها يعين شغلة ترك 
السجود أو شو امسه يعين جبوز صعب شويه يف التصور لكن إنسان سهى وهو هيك شت بدل ما يقرأ 

  ملا بده يركع ؛ فهل هذا ينطبق عليه اجلواب نفسه ؟الفاحتة قرأ التحيات مثال ، ما تذكر إال 
  .طبعا الزم يرجع ليقرأ الفاحتة وهو قائم  :الشيخ 
  .يعين يأيت بركعة جديدة بعد ما خيلص ؟ : احلليب 
  .أي نعم  :الشيخ 
  طيب وبالنسبة لذلك الذي ما متم الفاحتة ؟: احلليب 
  .ذاك مقتدي ، اإلمام ضامن  :الشيخ 



  .م عن املقتدي شيخنا بالصور كلها الكال: احلليب 
  .ما أظن  :الشيخ 
  .األخ يقول إذا نسي املأموم : احلليب 

  أنا قلت إذا نسي املأموم يف الصالة ما هو شرط يف صحة الركعة ؟ :السائل 
  .يعين الكالم عن املأموم شيخنا : احلليب 
  كيف يتصور اإلمام أمامه يركع ويسجد كيف ؟  :الشيخ 
لنسبة صورة الركوع أو السجود يطرأ عليها نسيان مثال بأن مثال يف السجود يسجد السجدة با :السائل 

األوىل مث يسهو بأن يتفكر يف شيء أو يتأمل شيء فلم يسمع تكبري اإلمام فلم يسمع تكبري اإلمام فريفع 
  رأسه وإذا اإلمام يف التشهد ؟

  وهذا صار يعين ؟ :الشيخ 
  .ع إّيل مرة يف احلقيقة لعله وق :السائل 
  .بس لعله منذ عشر سنوات  :السائل 
  إذا وأنت مقتدي ؟ ...ميكن كنت عم تفكر يف حديث وإسناده  :الشيخ 
  .أي نعم وأنا مقتدي  :السائل 
  .هو نفس اجلواب طبعا ولو كان مقتديا نفس اجلواب البد من أن يعود إىل الركن  :الشيخ 
  يعين يأيت بركعة كاملة ؟ :السائل 
  .أيوه  : الشيخ

  
شيخنا فيه صورة ثانية ، بعض كبار السن شيخنا من الركوع إىل القيام طبعا يريد أن ينزل للسجود : أبو ليلى 

فطبعا اإلمام يكرب إىل السجود فما يستطيع اإلمام أن يسجد ويرفع نفسه ، لسى بكون ذاك عم ينزل يعين 
  ما وصل األرض وهذا حصل ؟

  طيء ؛ أخذت اجلواب ؟يتابع اإلمام ولو بب :الشيخ 
  نعم شيخنا يعين أنه لو كان اإلمام مثال سجد ورفع ولساته مش ساجد عليه أن يسجد ؟: أبو ليلى 
يتابع ألنه هو ما عنده حيلة إن سجد إن هوى قبل اإلمام يكون سابقة وهنا مش مضطر وإن تأخر  :الشيخ 

  .عنه فهذا معذور فيتابع العمل وراء اإلمام ، نعم 
  .جزاك اهللا خري : ى أبو ليل

  .وإياك  :الشيخ 



  بيع الذهب املرصع بالفصوص هل جيب فصلها عند الوزن أو عند إبداهلا جبنسها ؟ :السائل 
  .البد ، واحلديث يف ذلك يف صحيح مسلم ، صحيح نعم  :الشيخ 

  ...بعرف الصاغة بقولوا إن الكميات الصغرية هذه ما يستطيعوا يشيلوها : سائل آخر 
  .أنا أعرف وهذا من مشاكل الصرافة  :الشيخ 

  .عندهم عرف أنه عشر حبات وزم عشر غرامات من نوعية اخلرز هذا خيصمها من الذهب : سائل آخر 
  .ليس صحيح هذا العمل ، الذهب مع االستعمال يذوب مع الزمن فيختلف الوزن نعم  :الشيخ 

  
  .نعم  :الشيخ 
  ئمة إىل نتاجها يعين ما تنتجه يف تكميل النصاب لدفع الزكاة ؟هل يضم الذهب إىل الفضة والسا :السائل 
بالنسبة للفضة والذهب إذا كان عندنا فضة وذهب ، كل شيء لوحده له نصابه كما هو معلوم فال  :الشيخ 

جيمع بينهما ، ال جيمع بني متفرق وال يفرق بني جمتمع كما هو يف احلديث الصحيح ؛ أما السائمة هي يف 
  .ها زكاة بطبيعة احلال ونتاجها ملحق ا األصل علي

  فيه صورة مثال إذا كان عنده ثالثني شاة ليس فيها زكاة ؟ :السائل 
  .حىت يصريوا أربعني  :الشيخ 
  نعم ، مث يف عشرة أشهر ألنه البد من إمتام احلول أليس كذلك ؟ :السائل 
  .هو كذلك  :الشيخ 
  السائمة ؟ مل ملا مضى أربعة أشهر نتجت هذه :السائل 
  يعين قبل حوالن احلول على السائمة أكذلك ؟ :الشيخ 
  قبل أيش ؟ :السائل 
  .حوالن احلول على السائمة  :الشيخ 
  ...مث أمتت سنة يعين السائمة  :السائل 
  ...أمتت السائمة لكن النتاج كان قبل  :الشيخ 
  .شهرين بس  :السائل 
  .أي نعم ما وجب الزكاة  :الشيخ 
  عين ال ينضم هذا إىل هذا ؟ي :السائل 
  ...ال ، يضم أو ال يضم القضية صارت لكن  :الشيخ 
  النتاج إىل أصل السائمة ؟ :السائل 



  .يا سيدي يضم لكن على أساس حيول احلول على هذا اموع  :الشيخ 
  يعين البد أن حيول احلول حىت على النتاج ؟ :السائل 
على السائمة مبعىن السائمة حال عليها احلول ، حال عليها  مش حىت على النتاج ، على األصل :الشيخ 

احلول يف أثناء حوالن احلول عليها أنتجت فيخرج الزكاة على اموع ؛ ألن األصل حال عليها احلول ، هذه 
املسألة كإنسان عنده نصاب من الذهب أو الفضة بدأ هذا النصاب يف حمرم مثال قبل دخول شهر حمرم 

أنصبه فهو ضم  هذا إىل النصاب األول ، دخل حمرم الثاين ، هنا نقول حال احلول على الثاين ، جاءه 
النصاب األول ، األنصبة األخرى ما حال عليها احلول ، مذهبان معروفان عند الفقهاء ، منهم من يقول 

ول حيسب لكل نصاب حول ، ومنهم من يقول ال وإمنا هذه األنصبة تضم إىل النصاب األول ، فحني حي
احلول على هذا النصاب األول خيرج عنه وعما حلق به من األنصبة وهذا الذي حنن نرجحه ونراه يعين أقرب 

  .أوال ليسر الشريعة وأفيد للفقراء واملساكني ، كذلك موضوع السائمة ونتاجها 
اسم النيب صلى ما حكم تعليق اآليات القرآنية أو احلديث النبوي على اجلدران أو لفظ اجلاللة أو  :السائل 

  اهللا عليه وآله وسلم من أجل التذكري بذلك ؟
  من أجل التذكري ؟ :الشيخ 
  .نعم  :السائل 
آه ، األمثلة اليت ذكرا بعضها بالشك ال يصلح أن يكون معلال بالتذكري يعين مثال تعليق لفظة  :الشيخ 

نية أو األحاديث النبوية فعلقت اجلاللة ؛ لكن نقول إذا كان هناك ناس يف غفلة عن بعض النصوص القرآ
من أجل التذكري ا لغفلة الناس عنها جيوز ويشرع من باب اختاذ الوسائل لتذكري الغافلني ؛ أما تعليق شيء 
معروف عند الناس وكما هو أوضح مثال متاما أنه أصبح من شروط كل حمراب يبىن يف أي مسجد أن يكتب 

فهنا فيه خطآن أحدمها بدعة ، واآلخر تضليل  ))كريا المحراب كلما دخل عليها ز (( خبط الثلث اجلميل 
الناس عن معىن اآلية الصحيح حيث أنه ليس املقصود باآلية كما تعلم احملراب ، هذا الطاق الذي يفتح يف 
املساجد وإمنا هو املكان الذي يصلى فيه فمثل هذه الكتابة ال جتوز ملا ذكرنا وزيادة أنه يف املسجد ويلهي 

صلني فإذا إذا رؤيت احلاجة واملصلحة الزمنية املكانية كتبت آية يف جدار ما تذكريا حىت إذا أصبحت اآلية امل
أو أصبح احلديث مع الزمن قطعة من اجلدار ال يستفاد منه ، التذكار ؛ فحينئذ ترفع ويوضع بديلها إن 

  .هذا رأي فيما يتعلق . وجدت املصلحة 
قصري الذي يكشف الساق أو شيء منه وما تأخذ النساء من كثري من لبس املرأة للثوب ال :السائل 

املوديالت الغربية املوجودة يف جمالت األزياء هل هو من باب التشبه إذا كانت غري متربجة بزينة أمام غري 
  حمارمها ؟



  ما أدري كأنه يف تناقض ، كيف غري متربجة وهي غري ساترة لساقها بالثوب باجللباب ؟ :الشيخ 
  .بني النساء يعين  :سائل ال

  آه ، هو بني النساء هل كان يف السؤال بني النساء ؟ :الشيخ 
املقصود بني النساء يعين بعض النساء تتجمل وتتزين يف حفلة نسائية أو اجتماع نسائي فتلبس  :السائل 

  القصري ، أحسن اهللا إليك ؟
  . ...ا أباح اهللا للمرأة أن تظهر فهمت عليك ، اجلواب اآلن إذا التزمت هي التمسك مب :الشيخ 


